
www.stirlingultracold.com   740.274.7901 :أوهايو 45701، الواليات المتحدة األمريكية    الهاتف: 740.274.7900 / 855.274.7900    الفاكس ،Athens    Poston Road 6000

 حقوق الطبع والنشر © لعام 2020 لشركة .Stirling Ultracold, Global Cooling, Incجميع الحقوق محفوظة.  
ية.  دول عالمي Global Cooling بموجب براءات االختراع األمريكية وال د ال بري ت ة ال ي ن ق تُصنع ت

.Global Cooling, Inc عالمة تجارية خاصة بشركة Stirling Ultracold تُعد 
.www.stirlingultracold.com ير دون إشعار. ولالطالع على أحدث المواصفات، يُرجى الرجوع إلى تغي ل تخضع المواصفات ل

 ULT25NEU-LIT-QG-C |  01.27.2020 1 من ULT25NEU Stirling Ultracold1 دليل التشغيل السريع  

بي المشغل ودليل التشغيل  يّ قم بتنزيل كت
لغة التي تختارها من:  ال السريع ب

www.stirlingultracold.com/manuals

ULT25NEU 
دليل التشغيل السريع:

دليل التشغيل السريع

 ---------------------------------------------------------------------قصه، وغلفه، واحتفظ به مع المجمد----------------------------------------------------------------------------

اإلعداد األولي
يجب أن تكون سدادة/مانع تسرب المنفذ في مكانها أثناء التشغيل. سدادة/ مانع تسرب المنفذ

تكون الوحدة في وضع التشغيل "ON" عندما تُضيءمؤشر الطاقة

"ON" اضغط مع االستمرار حتى تسمع صافرتي تنبيهوضع التشغيل

"OFF" اضغط مع االستمرار حتى تسمع ثالث صافرات تنبيهوضع إيقاف التشغيل

LCD تعرض درجة حرارة الغرفةشاشة عرض

اضغط/حرر لعرض نقطة الضبط الحالية، سيتم عرض S ##شاشة عرض نقطة الضبط

اضغط/حرر أو انتظر ثماني ثواٍنالعودة إلى شاشة عرض درجة الحرارة

اضغط مع االستمرار حتى يُضيء مصباح LED الخاص بضبط درجة الحرارة Set )هـ(، ويتم عرض ## S، ثم اضغط على   أو  )د(تغيير نقطة الضبط

وظائف متقدمة

التغيير إلى اإلعداد المسبق
 ،## S هـ(، ويتم عرض( Set الخاص بضبط درجة الحرارة LED حتى يُضيء مصباح )و( Set اضغط مع االستمرار على زر الضبط

ثم حدد الضبط المسبق Preset 1، أو 2، أو 3 )ي(

تأجيل إنذار درجة الحرارة المرتفعة
عندما يُضيء مصباح LED الخاص بدرجة الحرارة المرتفعة "Over Temp" )ط(، اضغط على الضبط المسبق Preset 3 )ي( حتى 
يظهر الوقت )1.0 ساعة( )إذا لم يُضئ مصباح LED الخاص بدرجة الحرارة المرتفعة Over Temp، فعندئٍذ يعمل الضبط المسبق 

Preset 3 باعتباره ضبًطا مسبقًا لدرجة الحرارة(

انتظر ثماني ثواٍن، واضغط على الضبط المسبق Preset 3 للعودة إلى شاشة عرض درجة الحرارةالعودة إلى شاشة عرض درجة الحرارة

انظر رمز الخطأ مرة أخرى
 إذا كان مصباح LED الخاص بالخطأ )Error( )ح( يُضيء، فاضغط على الضبط المسبق Preset 2 )ي( لفترة وجيزة 

)إذا كان مصباح LED الخاص بالخطأ )Error( غير مضيء، فسيصبح الضبط المسبق Preset 2 هو الضبط المسبق لدرجة الحرارة(

اضغط مع االستمرار على الضبط المسبق Preset 1، و2، و3 )ي( حتى يُضيء مصباح Locked )مقفل( )ز( )حوالي خمس ثواٍن(لوحة القفل

اضغط مع االستمرار على الضبط المسبق Preset 1، و2، و3 )ي( حتى ينطفئ مصباح Locked )القفل( )ز( )حوالي خمس ثواٍن(لوحة الفتح

LCD رموز شاشة العرض
 P ## - الضبط المسبق لدرجة الحرارة، ## h - تم كتم صوت اإلنذار، E ## - رمز الخطأ 

)انظر دليل التشغيل(
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عند تشغيل الوحدة للمرة األولى، 	 
سيضيء مصباح Over T )درجة 
الحرارة المرتفعة( باللون األحمر 

حتى تصبح درجة الحرارة في حدود 
10 درجات من نقطة الضبط.

يتعذر قفل اللوحة حتى تصبح درجة 	 
الحرارة في حدود 10 درجات من 

نقطة الضبط.
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